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1 HEEMSTEEDSE DREEF* 5:25 

2 HET MEISJE EN HET BLAUWE MEER 4:17 

3 HET REGENT IN ANTWERPEN 3:50 

4 WEERZIEN 

5 GEEN UITZICHT 

6 SCHEMERING 

7 LOLA IS GEVALLEN 
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8 WITTE MUUR 2:57 

9 ORION VERDWAALD 3:27 

10 METAMORFOSE 4:16 

11 ANAMORFOSE 4:21 

12 ACHTER GLAS 3:12 

13 IK BEN EEN ZOON 3:24 

14 PIËTA 3:26 

15 PORTRET 4:58 

* Met George Kooymans 
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Muziek: 
Eric Melaerts (gitaren) 
Bert Embrechts (basgtr. / ukelele) 
Mare Bonne (drums / percussie) 
Jean Blaute (piano's / orgels / koor) 
Marcel de Groot (gitaren) 
Patrick Riguelle (lap steel / koor / percussie) 
George Kooymans (el. gtr. in HEEMSTEEDSE DREEF) 
Bert Joris (trompet / bugel) 
Bart De Nolf (contrabas in LOLA IS GEVALLEN) 
Steve Willaert (piano & arrangementen strijkers) 
Mark Steylaerts (le viool / concertmeester) 
Gudrun Vercampt (le viool) 
Bart Lemmens (2e viool) 
Dirk Uten (2e viool) 
MarcTooten (altviool; solo in PORTRET) 
Philippe Allard (altviool) 
Karei Steylaerts (cello) 
Hans Vandaele (cello) 

Els Dottermans (stem in PORTRET) 

Techniek: 
Michel "Shelle" Dierickx (opname en mixage) 
ICP Studio's B en C, Brussel 
John Hastry: studioleiding (the man at the wheel) 
Bill Funk: studio-logistiek / instrument b equipment 
nursing (riding shotgun) 
Gabriella Marazzi: middagcatering (the dancing queen) 
Joëlle Reynaud: avondcatering (Mme. Lasagne) 
Sylvie Potdevin: voor een schone studio, iedere dag 
UweTeichert: CD-mastering (Elektropolis, Brussel) 
Rinus Hooning: Vinyl-mastering (Record Industry) 

www.boudewijndegroot.nl 

Productie: 
Jean Blaute: producer 
Roy Teysse (Universal Music Nederland) 
Anja Bak (management Boudewijn) 
Christophe Turcksin (management Jean) 
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Foto Boudewijn: Jaap Reedijk 
Foto raam: Anja Bak 

Dank aan: 
Tijs Tacken (Universal Music Nederland), Dirk van der 
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Monique Lansdorp, Ake Danielson, Bert Embrechts, 
Nick Bult, Marcel de Groot, Ernst Jansz, Jan Hendriks, 
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Monteiro. 
Ten slotte, maar niet in het minst Eric Coolen voor de 
aanzet tot het hoesontwerp. 

Speciale dank aan: 
George en Millie Kooymans, voor hun prachtige, 
stille werkplek; 
Ronald Klekamp: zangcoach en klankbord; 
Anja Bak: steun en toeverlaat; 
Roos en Björn Lambertz: mamma en pappa van Maggie; 
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Dit album gaat over dingen die binnen handbereik lijken, maar het niet'zijn. Alsof 
ze zich achter glas bevinden. Dingen vaak uit het verleden, die nog dezelfde 
emoties oproepen als toen. Het gaat over ramen, spiegels, fotolijstjes. 
De teksten werden geschreven tussen 2008 en 2014, thuis in Heemstede of in 
Antwerpen in het appartement van vrienden. Voor de muziek geldt hetzelfde. 
Soms was tekst of muziek binnen een half uur klaar, in andere gevallen duurde 
het veel langer. Zo begon ik in 2009 eerst aan de tekst van ANAMORFOSE en 
legde ik pas in 2014 de laatste hand aan de muziek, na veel herschrijven en het 
zoeken naar andere akkoorden. 
Het album in zijn geheel is niet wat ik aanvankelijk voor ogen had. Ik wilde een 
intiem album met heel weinig instrumenten. Gaandeweg veranderde dat en nu 
is het toch weer een wat rijker geheel geworden. Zo gaan die dingen vaak -je 
laat je leiden door de omstandigheden, de ontwikkelingen en de inspiratie van 
het moment. Daarom ben ik erg gelukkig met waar we op uitgekomen zijn, met 
vooral dank aan Jean Blaute, die zich de voor mij ideale producer heeft getoond, 
en technicus Michel "Shelle" Dierickx, die het geheel subliem laat klinken. 
Dank ten slotte ook aan iedereen bij ICP, de studio waar de sfeer ongelooflijk 
ontspannen is en alles muziek ademt. Ik hoop er nog vaak te komen. 
Lennaert is al ruim twaalf jaar niet meer onder ons, maar ik kon het niet laten 
hem toch nog deelgenoot te laten zijn: in ORION VERDWAALD heb ik een citaat 
uit zijn tekst HET JAGEN VOORBIJ gebruikt. Het spreekt vanzelf dat ik hem altijd 
dank verschuldigd zal zijn. 







BOUDEWIJN 
DE GROOT 

KANTA ^ 

* Met George Kooymans 

1 HEEMSTEEDSE DREEF* 5:25 

2 HET MEISJE EN HET BLAUWE MEER 4:17 

3 HET REGENT IN ANTWERPEN 3:50 

4 WEERZIEN 4:37 . i 
5 GEEN UITZICHT 3:14 

6 SCHEMERING 3:25 

7 LOLA IS GEVALLEN 5:21 

KANTB 

8 WITTE MUUR 2:57 

9 ORION VERDWAALD 3:27 

10 METAMORFOSE 4:16 & 
11 ANAMORFOSE 4:21 f M 
12 ACHTER GLAS 3:12 - L f j 

13 IK BEN EEN ZOON 3:24 - ,rl 
14 PIËTA 3:26 ; 
15 PORTRET 4:58 f 

Alle teksten en muziek: Boudewijn de Groot (© copyright control Boudewijn de Groot), 
behalve HEEMSTEEDSE DREEF: muziek George Kooymans (© Sony ATV / Kid Music) 

en GEEN UITZICHT: tekst Huub van der Lubbe (© copyright control Huub van der Lubbe) 472 2£ 
f 
E' 

1
0
0
 9

8
6
5
5
7
 

m
u

z
ie

k
w

e
b

.n
l 



HEEMSTEEDSE DREEF 

in Amsterdam zwierf ik door stegen en straten 
de grachten, ik ken ze van brug tot brug 
overdag was er leven, 's nachts lag het verlaten 
ik heb er gewoond en hoef niet meer terug 
ik hield van die stad, ik wilde er sterven 
en ik zal van haar houden zolang als ik leef 
maar ik heb haar verlaten als een zondige minnaar 
en loop weer verliefd langs de Heemsteedse Dreef 

in België reed ik door dorpen en steden 
ik zong er het lied van vlinder en president 
ik heb er bemind, ik heb er geleden 
ik heb ze verteld van mijn testament 
ik hou van dat land, al wil ik er niet sterven, 
het is het décor van liederen die ik schreef 
maar ik kan er niet wonen en zeker niet leven 
dat kan ik alleen bij de Heemsteedse Dreef 

in Hollywood heb ik driejaar verbleven 
ik voelde me thuis in de smog en de zon 
ondanks de armoe en moeizaam overleven 

was er vrijheid, was er liefde die me troosten kon 
ik hield van LA en zal haar nooit vergeten 
de zoete herinnering aan toen ik daar verbleef 
maar er was daar geen dag dat ik niet werd beslopen 
door een stiekem verlangen naar de Heemsteedse Dreef 

in Heemstede liggen de sporen der jaren 
van vallen en opstaan en kinderlijk plezier 
het is de plek van de eerste gitaren 
het zingen van later, dat begon hier 
ik hou van dit dorp en zal er niet weggaan 
tot ik oud ben en eenzaam, tot ik wankel en beef 
dan loop ik naar de bomen waar ik eeuwige rust vind 
de sobere bomen voorbij de Heemsteedse Dreef 

heemstede 27januari 2014 

Eric: el. gtr. / 12-str. gtr. 
Bert: basgtr. 
Mare: drums 
Jean: Hammond orgel / piano / koor 
George: el. gtr. solo's 
Patrick: koor 
Boudewijn: 12-str. gtr. / tamb. / koor 

HET MEISJE EN HET BLAUWE MEER 

ik zag haar in het Vlaanderland 
verscholen tussen het koren 
zo blond dat mijn oog zich scherpen moest 
anders ging zij verloren 
ver aan de horizon zag ik 
de hoge Gentse toren 
die zij juist was ontvlucht 

maar wij zijn daarvan weggegaan 
langs alle Vlaamse wegen 
te warm en nergens schaduw zelfs 
geen bron kwamen wij tegen 
toch wie de langste paden kiest 
vindt altijd ergens regen 
of koele avondlucht 

de herfst kwam over 't barre land 
met nevel in de bomen 

wij zijn na veel omzwervingen 
in het Noorden aangekomen 
daar hebben wij het smalle pad 
naar het Blauwe Meer genomen 
nu zwart en peilloos diep 

de winter sneed door 't besneeuwde veld 
het meer lag dichtgevroren 
mijn lief dacht aan haar Vlaanderland 
verlaten en verloren 
ze liep alleen de nacht in 
de sneeuw wiste haar sporen 
ik merkte 't niet, ik sliep 

mijn lief is door het land gegaan 
zonder de weg te weten 
de winter lang heb ik alleen 
aan het Blauwe Meer gezeten 

het zijn de kortste uren 
die zich het minst laten vergeten 
't is niet de pijn zozeer 

I 
wie haar mocht zien in 't Vlaanderland 
gelukkig of verloren 
zeg haar dat ik te wachten lig 
mocht zij dat willen horen 
in het Noorden waar het nu lente is 
en warm als ooit tevoren 
aan de oevers van het Blauwe Meer. 

antwerpen 9 januari 2012 

Eric: ac. Gtr. 
Bert: basgtr. 
Mare: drums 
Jean: Fender Rhodes 
Marcel: nylon gtr. /12-str. gtr 
Patrick: lap steel 
Bert Joris: bugel 

HET REGENT IN ANTWERPEN 

het regent in Antwerpen 
het stormt over de daken 
de bomen zijn kaal 
de wolken zijn laag 
de leien zijn leeg 
de Meir ligt verlaten 
het regent in Antwerpen 
voorgoed na vandaag 

de stad was ooit mijn paradijs 
zonder Boom en zonder Slang 
we dwaalden samen. Eva en ik, 
van dauw tot duister en nachtenlang 
het struikgewas van straat en plein 
de groene glooiing van de lei 
de koele stilte van de Schelde 
geen schoonheid ging aan ons voorbij 
de lichtheid van het bestaan 
was al even licht te dragen 
het einde zou niet eerder zijn 
dan bij het eind der dagen 

het regent in Antwerpen 
het stormt over de daken 
de bomen zijn kaal 
de wolken zijn laag 
de leien zijn leeg 
de Meir ligt verlaten 
het regent in Antwerpén 
voorgoed na vandaag 

vandaag kwam de duivel op onze weg 
gleed ritselend door donkere steeg 
en waar het Park vol bloemen stond 
waren de dorre perken leeg 
de Kathedraal drong overvol 
van grauwe massa, stom en doof 
Onze Lieve Vrouwe zweeg stil 
verdoofd door zoveel ongeloof 
en in dat verloren paradijs 
moest de lichtheid het ontgelden 
verdween mijn Eva in het druk geweld en 
liet mij beschaamd 
aan de oever van de Schelde 
het regent in Antwerpen 
het stormt over de daken 
de bomen zijn kaal 
de wolken zijn laag 
de leien zijn leeg 
de Meir ligt verlaten 
o, het regent in Antwerpen 
voorgoed na vandaag 

antwerpen 3-7 januari 2012 / 6 november 2014 

Bert: basgtr. 
Jean: Fender Rhodes 
Boudewijn: ac. gtr. 



WEERZIEN 

hoe wervelend die jaren waren 
van liefde en uitbundigheid 
de lange tochten over de heide 
de nachten van onstuimigheid 
hoe de warmte in de winter 
van dicht tegen elkaar 
hoe het zomerzonlicht 
golfde in haar haar 
de zoete droom van 
samen later oud 

hoe niets de wereld kon veranderen 
alles altijd zo blijven zou 
een woordenwisseling, 
niets meer dan een rimpel 
die verderop vervagen zou 
hoe de sleur van werk en plicht 
zich licht verdragen liet 
en dan die wrede avond 
van tomeloos verdriet 
verbijstering en 
een verlaten huis 

daarna de pijn die moest gewroken 
met nieuwe tijden van geluk 
een andere liefde, ander leven 
't verleden sloeg in scherven stuk 
die nooit meer zouden mogen helen 
de deur voor altijd dicht 
tijd bracht een nieuwe lente 
liefde een nieuw gezicht 
en nooit zou er een 
weg terug meer zijn 

maar toch die pijn 

een receptie een vernissage 
en allebei daar onbedacht 
’t was at die tijd zo wrang vermeden 
maar toeval is een stille kracht 

een korte groet een enkel woord 
het trillen van het glas 
en samen één gedachte 
aan hoe het vroeger was 
maar dan is kunst weinig meer 
dan schone schijn 

bij het weggaan het hoofd nog 
eenmaal omgedraaid 
een glimp van een ontsnapte lach 
maar op beider lippen duidelijk leesbaar: 
dag liefste... 
dag... 

antwerpen 8 januari 2012 

Bert: basgtr. 
Jean: Fender Rhodes 
Marcel: ac. gtr. 
Patrick: lap steel 
Boudewijn: nylon gtr. 

GEEN UITZICHT 

ik ken dit uitzicht uit mijn raam, de bomen 
de straat met al die huizen aan weerszij 
ik ken de meeste mensen die er wonen . 
vaag zeg ik ze gedag en zij groeten mij 

dit uitzicht door dit raam in deze kamer 
de boeken langs de muur, het schilderij 
waar jij niet dol op was, de bank, de tafel 
het staat en hangt er nog steeds net zo bij 

alles is hetzelfde 
hetzelfde verhaal 
nagenoeg hetzelfde 
maar net niet helemaal 
net niet helemaal 

ik probeer te kijken met dezelfde ogen 
maar alles staart me stom en zinloos aan 
alsof glans en gloed voorgoed vervlogen 
de ziel uit alles is weggegaan 

alles is hetzelfde 
haast hetzelfde lied 
alleen was jij er toen wel 
en nu ben jij er niet 

iedereen lijkt nog steeds hetzelfde te doen 
toch is het anders, heel anders dan toen 
alles lijkt nog bij het oude te zijn 
maar nu doet het pijn, nu doet het pijn 

alles is hetzelfde 
hetzelfde verhaal 
nagenoeg hetzelfde 
maar net niet helemaal 
alles is hetzelfde 
haast hetzelfde lied 
alleen was jij er toen wel 
en nu ben jij er niet 

(huub van der lubbe) 
amsterdam / heemstede 6 januari 2008/10 februari 2012 

Bert: basgtr. 
Jean: VOX Continental orgel 
Marcel: el. gtr. 
Patrick: koor 
Boudewijn: EZ Drummer samples / koor 

SCHEMERING 

wanneer de eerste schemering aan 't einde van de dag 
de kamer langzaam donkert 
zie ik de vage schaduw 
van de bank waar jij voor het laatst 
te rusten lag 
dit was altijd het stil moment dat jou het liefste was 
na een dag van tijdloos zwijgen 
en onbestemde handeling 
zoals 't verwonderd openslaan 
van een boek datje graag las 

je bent niet meer 
je bent niet meer 
je wist niet terug te komen 
je was al eerder heengegaan 
dan je afscheid had genomen 

je ogen konden stralen als de eerste lentedag 
en in je zachte handen 
vond ik in vol vertrouwen 
de vaste zekerheid 
dat met liefde alles mag 
maar als de tijd opeens het denken wreed ontwricht 
en maakt dat de herinnering 
heel langzaam gaat vervagen 
dan is de avondschemering daar 
in weifelend winterlicht 

je bent niet meer 
je bent niet meer 
je wist niet terug te komen 
je was al eerder heengegaan 
dan je afscheid had genomen 

men zegt: voor je de ogen sluit wordt alles opeens licht 
en dat de openbaring 
van watje wilde weten 
je eigen leven is - 
dan gaan de ogen dicht 
vroeg jij je wel eens af of je naar de hemel ging 
ik help het je geloven 
't is je zo graag gegeven 
de zoete rust en vrede 
na de laatste schemering 

je bent niet meer 
je bent niet meer 
je wist niet terug te komen 
je was al eerder heengegaan 
dan je afscheid had genomen 

(voor A.) 

antwerpen 5-6-7januari 2012 / heemstede 20 augustus 2014 

Eric: el. gtr. / 12-str. gtr. 
Bert: basgtr. 
Patrick: lap steel 
Boudewijn: ac. gtr. 



WITTE MUUR LOLA IS QEVALLEN 

Lola is geveld 
maar ik wil haar niet zien vallen 
ik wil dat ze rechtop loopt 
fier, kop in de wind 
maar Lola is geveld 
Lola is gevallen 
oud maar toch te jong nog 
speels en vrolijk als een kind 

Lola is geveld 
ik heb haar niet zien lijden 
zoeven sliep ze vredig 
er was niets aan de hand 
toen schrok ze wakker 
wilde staan 
probeerde nog te lopen 
maar zakte traag ineen 
haar kop buiten de mand 

als mensen plotseling doodgaan 
hebben ze een leven kunnen vullen 
met wat ze zelf beslisten 
en naar hun eigen wil 
maar Lola volgde mij 
vertrouwde me volkomen 
nu lag ze niet begrijpend 
haar zekerheid ontnomen 
en toen viel alles stil 

Lola is geveld 
haar ogen zien wat komen gaat 
maar blijven vol vertrouwen 
Lola is geveld 

gevallen zacht en stil. 

heemstede 3-9 oktober 2013 /15 oktober 2014 

een kinderhand is gauw gevuld 
stond op een tegel aan de wand 
maar niets is er zo snel weer leeg 
als die zelfde kinderhand 
toen was ik jong en stak nieuwsgierig 
mijn hand in het gele vuur 
ach, hoeveel kleuren kun je vinden 
in een witte muur 

op weg naar wat het einde leek 
van jeugdig ongemak 
dwars door de wilde-beestentuin 
van Campert Monk en Braque 
nietsnut gekleed in zwart en grijs 
dolend in clair-obscur 
ach, hoeveel kleuren kun je vinden 
in een witte muur 

hoog op de barricades 
van wereldschokkend recht 
stond ik en wierp een laatste steen 
toen de muur al was geslecht 
later in het magisch ochtendrood 
bloeiden bloemen van glazuur 
hoeveel kleuren kun je vinden 
in een witte muur 

de liefde als een regenboog 
eerst stralend dan vervaagd 
van bron tot bron naar rust gezocht 
maar steeds weer voortgejaagd 
over al die groenere heuvels 

onder hemelen van azuur 
ach, hoeveel kleuren kun je vinden 
in een witte muur 

Eric: el. gtr. 
Jean: piano 
Bert Joris: Bugel 
Bart De Nolf: contrabas 

er schemert blauw in het laatste uur 
van een korte herfstdag 
de klok verschuift naar wintertijd 
en slaat een extra slag 
ik wacht en weet dat wat ik schrijven wil 
zal komen op den duur 
ach, hoeveel kleuren kun je vinden 
in een witte muur 

antwerpen 7 februari 2012 

Eric: el. gtr. / ac. gtr. 
Bert: basgtr. 
Mare: drums 
Jean: Hammond orgel 
Marcel: el. gtr fills en solo 
Patrick: lap steel / koor 
Boudewijn: ac. gtr. / tamb. / koor 

ORION VERDWAALD 

als Orion in Thebes bossen 
zwierf ik rond, bleek en verteerd 
verstoten door wie ik beminde 
verguisd door wie mij had begeerd 
ten prooi aan leugen en bedrog 
van wie zich ooit mijn vriend mocht noemen 
en zij, mijn lief, zag het verkeerd 

er was een tijd dat ik kon denken 
dat alles bleef zoals het was 
zoals zoet altijd de geur van rozen 
groen altijd de kleur van gras 
maar ook de hemelhoge zon 
verliest haar licht aan donkere wolken 
waar zij, mijn lief, er een van was 

ik jaag niet meer 
ik jaag niet meer 
bij het naderen van de winter 
bij het vallen van de nacht 
komt een einde aan de jacht * 

die bossen niets bleek er van over, 
de vogel zocht de stronken af 
of hij zich veilig nog kon nestelen 
het barre land lag star en straf 
ten prooi aan kille eenzaamheid 
hier zou geen vriend mij willen vinden 
en zij, mijn lief, zweeg als het graf 

maar toen: 
vanuit de verte op de vlakte 
verscheen een trotse edele ram 
die mij met dwingend kalme ogen 
uiteindelijk ter redding kwam 
zodat ik mijn weg naar huis weer vond 
waar ik uit mijn boze droom ontwaakte 
en zij, mijn lief, mij tot zich nam. 

heemstede 15 februari 2014 / turijn 10 september 2014 

* dit couplet is een aangepast citaat uit 'Het jagen voorbij' 
(Lennaert Nijgh) 

Eric: el. gtr. / 12-str. Gtr. 
Bert: basgtr. 
Mare: drums 
Bert Joris: trompet (tin mute) 
Patrick: bodran / maracas 
Boudewijn: ac. gtr. / shaker 

METAMORFOSE 

wie is die kleuter 
met die speelbal op zijn hoofd 
met scheve schaatsen op het ijs 
bij sinterklaas op schoot 
wie is dat kind dat schooiert 
door de stegen van de stad 
drie turven hoog 
een paar straten slechts 
van het slechte pad 
in het spoor van durf en branie 
tussen de Bavo en De Hout 
wie is die kleuter 
driehoog in de binnenstad 
maar voorbestemd tot klatergoud 



het is de regen 
het is de wind 
ze jagen voort als kind 

wie is die jongen 
in het midden van de klas 
zijn mond en ogen met een lach 
alsof het zomer was 
wie is die knaap die aarzelt 
waar een keuze wordt gevraagd 
een liefde lang 
door jaloezie wordt opgejaagd 
geen spoor van durf en branie 
maar wel een hoofd 
vol geldingsdrang 
wie is die jongen 

zwijgzaam in zijn villawijk 
maar voorbestemd tot minnezang 
het is de regen 
het is de wind 
ze jagen voort als kind 

wie is die kerel 
met die rozen in zijn hand 
en met zijn schaduw voor hem 
op de witte wand 
wie is die man die ronddoolt 
en de terugweg niet meer vindt 
in stad en land 
dus wacht totdat de muziek begint 
voldoende durf en branie 
maar wel met steeds meer 
zachte dwang 
wie is die kerel 
tijdloos, weet van geen slotakkoord 
dodenmars of zwanenzang 
het is de jongen 
het is het kind 
de stille regen 
de wilde wind 

heemstede 28 februari /1 maart 2009 

Eric: el. gtr. 
Bert: basgtr. 
Mare: drums 
Steve: piano 

ANAMORFOSE 

blijf niet verborgen 
inde spiegel van de tijd 
kom nader 
ik ben het zicht op 
wie je was die jaren kwijt 
kom nader 
aarzel niet kom nader 
wie gevangen zit 
weet van geen horizon 
maar wie gestorven is 
weet van geen ketens 
kom nader 

in dit huis met zwarte trappen 
naar waar geen kamer zich bevindt 
waar ik op de zolder van mijn jeugd 
nog altijd ronddwaal als een kind 
geef jij niet thuis 
het zijn de straten van de stad 
waarin jij wel een kamer had 
geen eigen huis 

ik kijk en luister 
in de stilte van de tijd 
kom nader 
vaag en vervormd 
in je verborgenheid 
kom nader 
aarzel niet kom nader 
er staat niet 
wie er staat, zeg jij 
maar wat ik hoor is: 
help me vergeten 
kom nader 

alles is anders dan ik ooit dacht 
terwijl de stem waarop ik wacht 
zich schuilhoudt in de schemer 
wat ik zie en hoor 
is steeds iets anders dan 
wat ikeens verloor 
is dit de aarde of de hemel 

het beeld verspringt 
de stem vervormt 
wat blijft is altijd weer het kader 
sta niet verborgen 
in de schaduw van de tijd 
kom nader 
aarzel niet kom nader 

je was mijn vader 

heemstede 10 februari 2009 

Steve: piano 
Jean: celesta 
Boudewijn: glasorgel 

ACHTER GLAS 

ik zag mijn vader achter glas 
in witte tropenkleren 
ik vroeg hem hoe het vroeger was 
toen hij nog vrouwenjager was 
zoals zovele tropenheren 
onder de palmen van Soerabaja 
de groene dreven van Bandoeng 
de geur van de djeroek poeroet 
maar hij zweeg 
zoals hij altijd had gezwegen 
en hij zweeg voorgoed 

ik zag mijn moeder achter glas 
als kleine witte vlinder 
ik vroeg haar hoe het vroeger was 
toen zij een jonge moeder was 
nog door geen angst gehinderd 
aan het strand van Soerabaja 
de koele tuinen van Bandoeng 
het geluid van de perkoetoet 
maarzij zweeg 
liever had ze niet gezwegen 
maar zij zweeg voorgoed 

ik zie mezelf achter glas 
als oude grijze jongen 
ik weet niet hoe het vroeger was 
toen ik nog pasgeboren was 
mijn leven onbezongen 
onder het bloed van Batavia 
de hongerdood van Tjideng 
buigend in dejappengroet 
waar mijn moeder zweeg 
waar mijn vader zweeg 
omdat zij wel moesten zwijgen 
en sindsdien hebben gezwegen 

heemstede 4 december 2008 /1 maart 2009 

Eric: ac. 12-str. gitaar 
Bert: basgit. / ukelele 
Mare: drums 
Jean: piano 
Marcel: Weisenborn lap steel / nylon str. 
Boudewijn: ac. gtr. 



IK BEN EEN ZOON PIËTA 

ik ben een zoon van grauwe westerstranden 
hoewel het zand waar ik ter wereld kwam rood was gekleurd 
daarmee voel ik ook npg steeds die vage banden 
ze vormen het begin van wat sinds die tijd is gebeurd 
daar was mijn moeder in het kwetsbaarst van haar leven 
daar kreeg ze mij te midden van het uitgeteerde vuil 
en terwijl de amper levenden nog dankbaar achterbleven 
kieperde de Jap haar dode lichaam in een kuil 

weten doe ik niets en weinig heb ik kunnen horen 
voelen was het enige dat ik kon 
ik heb er steeds voor moeten waken die vaagheid te verstoren 
nooit zal ik teruggaan naar waar het eens begon 
moet ik genieten van de zilverwitte stranden 
als ik niet zien kan hoe ze weggereden werd 
op een kar met etensresten - haar dode lege handen 
waarmee ooit om vrede gebeden werd 

nu sta ik hier in lichte warme steden 
hier sta ik en zing het allerhoogste lied 
gezond en wel genietend van de vrede 
maar wie mij liefhad weet dit alles niet 
moet ik gaan naar die zachte groene velden 
en zoeken naar dat ene witte kruis 
alleen haar naam konden ze er op vermelden 
en die weet ik al - ik blijf maar thuis 

heemstede 4 december 2008 / 6 november 2014 

Eric: ac. gtr. 
Bert: basgtr. 
Mare: drums / tamb. 
Jean: Hammond orgel 
Patrick: lap steel 
Boudewijn: ac. 6- en 12-str. 

de hemel kleurde donkerrood 
boven verschroeide aarde 
ruiters vierden de teugels 
hun paarden schuimden wild 
ik zocht mijn weg tussen het puin 
bevreesd voor vlammende zwaarden 
alsof de laatste dag zich hier 
zonder erbarmen openbaarde 
niets was er dat beschutting bood 
geen veilig moederschild 

en waar ik keek zag ik de angst 
die vluchten doet vergeten 
ik keek door huizen zonder ramen 
zag deuren zonder muur 
en straten die met grof geweld 
uiteen waren gereten 
maar toch een vreemde stilte 
alsof het schreeuwen werd verbeten 
en de pijn alleen in zwijgen 
werd geleden op den duur 

en dan opeens en onverwacht 
in een stille hoek verborgen 
zag ik een vrouw in het zwart gekleed 
die troost en vrede bood 
aan haar naakte zoon zijn ogen dicht 
te laat voor haar zorgen 
te vroeg nog voor het zingen 
van de vogels in de morgen 
gestorven in de vertrouwdheid van 
een zachte moederschoot 

antwerpen 12 februari 2012 

Jean: piano 
Boudewijn: piano-solootje 

PORTRET 

portret aan de muur 
van een meisje dat lacht 
dat niet weet wat er komt 
niet weet wat er wacht 
portret aan de muur 
alles is wit 
alles is zacht 
alles is onschuld 
geen angst voor de nacht 

ik wil me verbergen 
jonge vogel in de struiken 
de ogen berustend 
o waar is het licht 
geen moeder die kust 
geen veilige vleugels 
ik voel nietsumeer 
ik weet niets meer 
ik kan niets meer 
ik ben niet meer 

een jonge engel 
ogen gesloten 
handen in rust 

portret aan de muur 
van een meisje dat wacht 
op wat er gaat komen 
maar niet weet wat er komt 
portret aan de muur 
alles is wit 
portret aan de muur 
alles is zacht 
portret aan de muur 
van een meisje van acht 

heemstede 7juli 2014 

Eric: el. gtr. (E-bow fill) 
Mare Tooten: altviool 
Els Dottermans: stem 
Boudewijn: piano / pauk / bell 
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